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RESUMO 

 

 

A incontinência urinaria é a perda involuntária da urina, 

ocasionada principalmente em gestantes pelas disfunções 

hormonais e fisiológicas que ocorrem durante a gestação. 

OBJETIVO: avaliar a eficácia da cinesioterapia para assoalho 

de pélvico nos sintomas de incontinência urinária gestacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Fortini (1996) a Incontinência Urinaria (IU) é a perda 

involuntária da urina pela uretra. Embora não coloque a vida das 

pessoas em risco a incontinência urinaria é um problema social e 

higiênico, sendo uma condição que pode trazer implicações médicas, 

social e psicológica, afetando sua qualidade de vida (Higa, 2006). 

De acordo com Amaro (2001), o tratamento para incontinência 

urinaria pode ser cirúrgico ou conservador, porém sabendo que o 

tratamento cirúrgico envolve procedimentos invasivos, o procedimento 

conservador é uma opção preferível. 

Segundo Baracho (2007), pode ocorrer distúrbios na função de 

armazenamento e esvaziamento da urina, e uma grande variedade de 



sintomas urinários ocorrem, sendo a incontinência urinaria o principal 

sintoma anormal. 

A bexiga urinaria é um órgão muscular formado por músculo liso,  o 

músculo detrusor, responsável pelo esvaziamento vesical completo. 

(Piato, 2002). 

Durante a gestação ocorrem muitas mudanças no trato genital e 

urinário. O assoalho pélvico faz a sustentação do peso abdominal 

durante a gestação, sobrecarregando a musculatura, sofrendo frouxidão 

ligamentar, alterações de tônus no momento do parto e 

rupturas(Polden, 2000). 

A atuação da Fisioterapia será na reeducação perineal do assoalho 

pélvico, melhorando a força muscular para manter a continência urinaria 

(Souza, 2002). 

Segundo Amaro (2001), A cinesioterapia tem determinado a melhora 

ou a cura de varias pacientes. Os exercícios são realizados com o 

objetivo de fortalecer os músculos do assoalho pélvico e os músculos 

acessórios (Gomes, 2009). 

 

 

2. OBJETIVO 

 

Avaliar a eficácia da cinesioterapia para assoalho de pélvico nos sintomas 

de incontinência urinária gestacional. 

 

3. MATERIAL E METODOS 

 

O presente estudo é uma revisão bibliográfica de livros e artigos 

científicos, publicados nos últimos 10 anos, sendo de 2003 a 2013. As 

bases de dados consultadas serão: Scielo, Pubmed e Lilics.  Serão 

priorizados os textos em português e espanhol, deixando os em inglês 

para extrema relevância. 



Serão priorizados estudos clínicos randomizados, estudos de caso 

ou casos e estudos observacionais. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

NÃO HÁ CONCLUSÃO! 

 

Resultados Esperados 

 Com a pesquisa literária pretende-se encontrar embasamento 

para orientar a Fisioterapia como atuar de forma efetiva na prática de 

prevenção e tratamento da incontinência urinária na gestação. 
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